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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 
 

                                                                                          Αθήνα,   06  -  04  -  2021                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ                                    Αριθμ. Πρωτ.:  91298 
  
                

                                        
ΘΕΜΑ:  Εξέταση της από 23.12.2020 ένστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΡΤΕΚΑ A.E.», αναδόχου του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Γλυκών 

Νερών Δήμου Παιανίας», Εργολαβία Α-454. 

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης του έργου: 27.528.000,00 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1- Τις διατάξεις:  

 
1.1 Του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας  διοίκησης». 

Ταχ.  Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198                                   
 

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                                   Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
 
 
 
 

Τ. Κ. : 114 71 ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες :  Α. Ρούσσος 

Τηλέφωνο :  210-64 44 523 

Fax :  210-64 44 603 
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1.2 Του ν. 4782/2021 (Α΄36) « Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 

και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές  και την υγεία». 

1.3 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του άρθρου 174 

από το άρθρο 20 του ν. 4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου -Εθνικός 

Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις», (Α΄152). 

1.4 του ν. 2690/1999 (Α’  45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει. 

1.5 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 

Διαύγεια” και άλλες διατάξεις 

1.6 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης …».  

1.7 του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 

1.8 του π.δ. 80/08-07-2019 (Α’ 118) «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού 

του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (ΝΔ), ως Πρωθυπουργού». 

1.9 του π.δ. 83/09-07-2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών».  

1.10 του π.δ. 84/09-07-2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».  

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.  οικ. 33496/60549/30-07-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 506) απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα 

Υποδομών, του Υπουργείου  Υποδομών και Μεταφορών.». 

3. Την υπ’ αριθμ. 2585/01-07-2020 (Β’ 3089) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

«Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με 

εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 και 37 παρ. 2 και 3 του ν. 4622/2019 (Α’133)».  

4. Την υπ΄ αριθμ. ΑΤΝΣΥ/οικ.52/12-07-2018 (Β’ 3435) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών «Ορισμός Οργανικής Μονάδας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 

ΥΠΟ.ΜΕ για την επεξεργασία αποφάσεων, που εκδίδονται σύμφωνα με το ν. 4412/2016». 

 
 

                         Λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη: 
 
 

1. Την από 23-12-2020 ένσταση, της «ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.», αναδόχου του έργου: «Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας», Εργολαβία Α-454. 

 που στρέφεται κατά: 
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• της υπ΄αριθμ. 19854/02-11-2020 πράξης της Δ/νουσας Υπηρεσίας,  κατά το μέρος που 

με αυτή, αντισυμβατικώς και παρανόμως έγινε περικοπή ποσού στη 12η πιστοποίηση 

(12ος Λογαριασμός) λόγω μη ολοκλήρωσης μεταφοράς των προϊόντων ΑΕΚΚ σε 

αδειοδοτημένο χώρο ΑΕΚΚ και των υπ’ αριθμ. πρωτ. 21414/20-11-2020,  22356/07-12-

2020, 23260/17-12-2020 και  23373/18-12-2020 πράξεων της Δ/νουσας Υπηρεσίας  κατά 

το μέρος που με αυτή, αντισυμβατικώς και παρανόμως και χωρίς νόμιμη αιτιολογία   έγιναν 

διορθώσεις/περικοπές των ποσοτήτων εκτελεσθεισών εργασιών επί της 12ης, 13ης, 14ης 

και 15ης Αναλυτικής Επιμέτρησης αντίστοιχα. 

 

2. Την από 22-01-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Ανατ. Αττικής της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

(Φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών) με τις απόψεις και τις 

αντιρρήσεις της επί της ένστασης καθώς και τον φάκελο της υπόθεσης με τα συμβατικά τεύχη. 

 

3. Την πρόσκληση της ανωτέρω Υπηρεσίας προς την ανάδοχο, προκειμένου να συμμετέχει σε 

τηλεδιάσκεψη στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων  της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών της 04-03-2021, το γεγονός ότι συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι της αναδόχου και διατύπωσαν τις απόψεις τους επί της ένστασης στην Συνεδρίαση 

του Σ.Δ.Ε./Τ.Κ. 

 

4. Την υπ’ αριθμ. Πράξης 2 / Συνεδρίαση 8 / 04-03-2021 κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων  της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. 

 

 

 

 Και επειδή: 

 

 

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1α και 12 του άρθρου 87 ν. 4782/2021 (Α΄ 36), με το οποίο 

αντικαθίσταται το άρθρο 174 του ν. 4412/2016 

«1.α. Κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης 

Αρχής ή του κυρίου του έργου, που προσβάλλουν για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου, χωρεί 

ένσταση. Η ένσταση απευθύνεται στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, και ασκείται είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή είτε με ηλεκτρονική αποστολή, 

σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19, 29 και 50 του ν. 4727/2020 (Α' 184), στη διευθύνουσα υπηρεσία ή την 

Προϊσταμένη Αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή στο αποφαινόμενο όργανο, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της 
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παράλειψης. Η παράλειψη της ως άνω επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση 

απαράδεκτη. 

 «12. Ειδικά επί των ενστάσεων, οι οποίες αφορούν έργα, τα οποία εκτελούνται από τους Δήμους, τις 

Περιφέρειες, τους συνδέσμους τους και τα νομικά τους πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς 

και τις επιχειρήσεις τους, με προϋπολογισμό κατώτερο του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εφαρμογής των 

Οδηγιών της Ε.Ε., αποφασίζει ο αρμόδιος συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν γνώμης του 

τεχνικού συμβουλίου της οικείας Περιφέρειας και μετά την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας 

Εποπτείας Ο.Τ.Α., ο Επόπτης Ο.Τ.Α..». 

 

2.Η ανάδοχος του εν θέματι έργου άσκησε την από 23-12-2020 ένσταση, κατά της της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

19854/02-11-2020 πράξης της Δ/νουσας Υπηρεσίας,  κατά το μέρος που με αυτή, αντισυμβατικώς και 

παρανόμως έγινε περικοπή ποσού στη 12η πιστοποίηση (12ος Λογαριασμός) λόγω μη ολοκλήρωσης 

μεταφοράς των προϊόντων ΑΕΚΚ σε αδειοδοτημένο χώρο ΑΕΚΚ και των υπ’ αριθμ. πρωτ. 21414/20-11-

2020,  22356/07-12-2020, 23260/17-12-2020 και  23373/18-12-2020 πράξεων της Δ/νουσας Υπηρεσίας  

κατά το μέρος που με αυτή, αντισυμβατικώς και παρανόμως και χωρίς νόμιμη αιτιολογία   έγιναν 

διορθώσεις/περικοπές των ποσοτήτων εκτελεσθεισών εργασιών επί της 12ης, 13ης, 14ης και 15ης 

Αναλυτικής Επιμέτρησης αντίστοιχα και με την οποία ζητεί να γίνει δεκτή και να ακυρωθούν οι ανωτέρω 

πράξεις κατά το μέρος που με αυτές έγιναν οι ανωτέρω περικοπές. 

 

3.Η ανωτέρω ένσταση ασκήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως 

ίσχυε, είναι εμπρόθεσμη και συνεπώς είναι εξεταστέα.  

4.Στις 23-05-2019 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της αναδόχου 

εταιρείας «ΕΡΤΕΚΑ  Α.Ε.»,ποσού 11.895.054,18 € (με ΦΠΑ), με συμβατική προθεσμία περαίωσης του 

έργου είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι λήξη στις 23-05-2021. 

 

5.  Προς υποστήριξη των αιτημάτων της η ανάδοχος ισχυρίζεται τα εξής:  

5.1. Η περικοπή ποσοτήτων εργασιών «Αντιστήριξη παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα» 

(Α.Τ. Α-21) στην 11η, 12η, 13η 14η και 15η επιμέτρηση έγινε αντισυμβατικώς και ακαταλήπτως, αφού 

ενώ η Υπηρεσία θεωρεί ότι η αντιστήριξη έγινε μόνο σε 2,00 μέτρα ύψος, γεγονός που δεν ισχύειι, διότι, 

διαφορετικά, θα είχε τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα του προσωπικού της 

εταιρείας, αφού θα έπρεπε να δουλεύει σε όρυγμα 4 μέτρων βάθους, χωρίς να υφίσταται αντιστήριξη των 

παρειών του καθ’ όλο το ύψος τους. Επιπλέον, όσον αφορά το έγγραφο 19711/29-10-2020  σχετικά με 

την διόρθωση της 11ης επιμέτρησης, η ανάδοχος ισχυρίζεται ότι η Υπηρεσία αδικαιολόγητα περιέκοψε 

ποσότητες εργασιών αντιστήριξης μετά την πρώτη διόρθωση της 11ης επιμέτρησης με το 17650/2-10-

2020 και την επανυποβολή της με το 23489/5-10-2020 έγγραφο της. 
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 5.2. Εσφαλμένα η Υπηρεσία διόρθωσε τις 11η, 12η, 13η 14η και 15η επιμετρήσεις, περικόπτοντας 

ποσότητες εργασιών κατηγορίας «Επίχωση ορυγμάτων υπογείων Δικτύων με θραυστό υλικό λατομείου» 

(Α.Τ. Α-18)  ως εργασίες «Επίχωση ορυγμάτων υπογείων Δικτύων με προϊόντα εκσκαφών (Α.Τ Α-17)  

Με την διόρθωση αυτή η Υπηρεσία παραβίασε προδήλως την μελέτη του έργου, διότι, σύμφωνα με την 

ανάδοχο, η Υπηρεσία εφαρμόζει εσφαλμένα τη μελέτη που ισχύει για το Δίκτυο στην περιοχή Φούρεσι 

και όπου απαιτείται επίχωση των ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου, όπως ορθά έπραξε η 

ανάδοχος . 

 

5.3. Είναι εσφαλμένη η περικοπή  ποσού στη 12η πιστοποίηση λόγω μη ολοκλήρωσης μεταφοράς 

των προϊόντων ΑΕΚΚ σε αδειοδοτημένο χώρο ΑΕΚΚ, διότι, όπως ισχυρίζεται η ανάδοχος,  η αποζημίωση 

των εργασιών ων εκσκαφών – φόρτωσης και μεταφοράς των συμβατικών άρθρων Α 4.2 και Α4.3 

εξαντλείται στον αποθεσιοθάλαμο. Συνεπώς η Υπηρεσία οφείλει να του καταβάλει την επιπλέον εργασία 

της φόρτωσης – μεταφοράς και δαπάνης διαχείρισης (προσαυξανόμενα με το όφελος του εργολάβου 

μείον την μέση τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας) για να φορτωθούν τα υπολειπόμενα ΑΕΚΚ στις 

μονάδες ανακύκλωσης για επεξεργασία και διαχείριση. Και τούτο διότι η Υπηρεσία εσφαλμένα δεν έλαβε 

υπόψη της, στη 2η επικαιροποίηση, τις ποσότητες των ΑΕΚΚ που αναφέρονται στο έγγραφο της 

αναδόχου με αριθμό πρωτ 26335/26-10-2020, καθώς και το επίπλησμα του συμπιεσμένου χώματος της 

τάξης του 30% στους υπολογισμούς του προσβαλλόμενου εγγράφου 19854/02-11-2020. 

6. Από τον φάκελο του έργου προκύπτουν τα εξής: 

 

6.1.Το άρθρο Α-21 του Τιμολογίου της εργολαβίας αφορά Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων προσωρινού 

χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών αμφιπλεύρων πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού 

τύπου KRINGS ή ανάλογου, της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων 

γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή 

μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και τη μελέτη εφαρμογής της αναδόχου. Η 

επιμέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) τοποθετημένων αμφιπλεύρων πετασμάτων αντιστήριξης 

(με 1,00 μ2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 μ2  παρειών ορύγματος). Επιμετράται μόνο το τμήμα του 

πετάσματος πάνω από την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 εκ πάνω από την στάθμη 

του εδάφους. Η ομάδα επίβλεψης του έργου, καθώς και ο πιστοποιημένος Επιθεωρητής για τον Ποιοτικό 

Έλεγχο και την Διασφάλιση Ποιότητας που παρέχει υπηρεσίες προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ για το έργο TUV 

AUSTRIA HELLAS AE  έχει διαπιστώσει την εφαρμογή προκατασκευασμένων μεταλλικών πετασμάτων 

τύπου Krings με ολικό ύψος 2 μέτρων, χωρίς την εφαρμογή επιπλέον πετασμάτων για την αντιστήριξη των 

παρειών, καθ’ όλο το βάθος της εκσκαφής, σύμφωνα με την ισχύουσα Τεχνική Προδιαγραφή και την 

περιγραφή του Τιμολογίου. 
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  Δεδομένου του ύψους των προκατασκευασμένων μεταλλικών πετασμάτων τύπου Krings με ολικό 

ύψος 2 μέτρων, προκύπτει ότι για την κάλυψη του μέσου βάθους των 2,7 μέτρων της παρειάς του 

σκάμματος θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ένα τεμάχιο μεταλλικού πετάσματος και κατά το υπόλοιπο 

ύψος ξυλοζεύγματα, όπως έχει προβλεφθεί και στη σύμβαση, όπου για τον λόγο αυτό περιλαμβάνεται 

άρθρο για τη  χρήση ξυλοζευγμάτων  (Α.Τ. Α-22). Μέχρι σήμερα η ανάδοχος δεν το έχει εφαρμόσει και 

κατά συνέπεια, δεν έχει απορροφήσει καμία ποσότητα. Αντ’ αυτού παρατηρήθηκε  ότι γινόταν χρήση 

μεμονωμένων πάνελ Krings κατά μήκος του σκάμματος, χωρίς πλήρη εφαρμογή σε όλο το βάθος του 

σκάμματος. 

Συνεπώς  η Υπηρεσία ορθώς επιμετρά ως αντιστήριξη την εφαρμοσμένη αντιστήριξη krings, καθ’ όλο 

το μήκος εκσκαφής (ήτοι στο 100%) και στο ύψος των εφαρμοζόμενων panels (2.0 είτε 2.5m κατά 

περίπτωση. 

Επιπλέον υπάρχουν περιπτώσεις σκαμμάτων στις εν λόγω επιμετρήσεις, που επιμετράται η 

αντιστήριξη krings, σε ύψος 2,5 μέτρων και 4 μέτρων, ανάλογα με τα εφαρμοζόμενα από τον ανάδοχο 

πάνελ αντιστήριξης. 

Κατά συνέπεια, το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας ένστασης είναι μικρότερο καθώς εσφαλμένα 

η ανάδοχος θεωρεί ότι έχει εφαρμοστεί οριζόντια περικοπή ενώ στην πράξη η περικοπή έχει γίνει βάσει 

των πράγματι εγκατεστημένων πάνελ.  

Σημειωτέον ότι η ανάδοχος δεν έχει προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (πρωτόκολλα κ.λπ.), από τα 

οποία να προκύπτει η τοποθέτηση μεγαλύτερου αριθμού krings από αυτόν που έχει πιστοποιήσει και 

πληρώσει η Υπηρεσία.  

Τέλος επί της ίδιας διαφωνίας έχει ήδη εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 32428/08.02.2021 απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  στο πλαίσιο εξέτασης της από 19.10.2020 ένστασης, σχετικά με 

τη 10η αναλυτική επιμέτρηση, με την οποία απορρίφθηκε όμοιου περιεχομένου αίτημα της αναδόχου.  

 

6.2.Ως προς το αίτημα που αφορά στις εργασίες της επίχωσης των ορυγμάτων προκύπτει ότι η ανάδοχος 

για τις εργασίες, που αφορούν την 11η έως και 15η πιστοποίηση, χρησιμοποίησε υλικό, που σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της διενεργηθείσας κοκκομετρίας, δεν ήταν μεν θραυστό υλικό λατομείου, αλλά 

επρόκειτο για υλικό ενδιάμεσης ποιότητας μεταξύ του θραυστού υλικού λατομείου και του υλικού 

επίχωσης, με την τιμή του οποίου αποζημιώνει η Υπηρεσία και συνεπώς θα πρέπει η εν λόγω εργασία 

να αποζημιωθεί με νέα τιμή, που θα καλύπτει την αυξημένη δαπάνη της αναδόχου.   

 6.3.Όσον αφορά το αίτημα αποζημίωσης της μεταφοράς των προϊόντων ΑΕΚΚ σε αδειοδοτημένο χώρο 

ΑΕΚΚ, η Υπηρεσία έχει δεσμευτεί να αποζημιώσει τη σχετική δαπάνη χωρίς καταβολή του εργολαβικού 

ποσοστού (ΓΕ και ΟΕ) και σύμφωνα με τιμολόγιο που οφείλει να εκδώσει η ανάδοχος εταιρεία προς την 

Ε.ΥΔ.Α.Π.   

 

Από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτει ότι πρόκειται για απολογιστική εργασία, στη δαπάνη της 

οποίας προστίθεται το εργολαβικό ποσοστό μειωμένο κατά την έκπτωση της σχετικής δημοπρασίας, 
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σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 154 του ν. 4422/2016, καθώς οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται 

για λογαριασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π., τιμολογούνται στο όνομα της Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε.και νομιμοποιούνται με 

έγκριση ΑΠΕ. 

Κατόπιν των ανωτέρω 

   

 

 

                                                                                                           

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 
 
 
 
 

    Τη μερική αποδοχή της από 23.12.2020 ένστασης της «ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.», αναδόχου του έργου: 

«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας», Εργολαβία Α-454 

και συγκεκριμένα:  

Να συνταχθεί νέα τιμή αναφορικά με το χρησιμοποιηθέν υλικό επίχωσης, το οποίο αποτελεί 

ενδιάμεσης ποιότητας υλικό μεταξύ του υλικού επίχωσης που αναγνωρίζει η Υπηρεσία και του θραυστού 

υλικού λατομείου που αιτείται η ανάδοχος και με βάση την οποία να αποζημιωθεί η συγκεκριμένη 

εργασία. 

Την πληρωμή του κόστους υποδοχής των προϊόντων ΑΕΚΚ σε χώρους ΑΕΚΚ, ως απολογιστικής 

εργασίας, περιλαμβανόμενου ΓΕ και ΟΕ, μειωμένο κατά το ποσοστό της έκπτωσης, σύμφωνα με τη 

σχετική διάταξη. 

Την απόρριψη του αιτήματος να του καταβληθεί αμοιβή για τις επιπλέον εργασίες της φόρτωσης – 

μεταφοράς και δαπάνης διαχείρισης (προσαυξανόμενα με το όφελος του εργολάβου μείον την μέση 

τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας) για να μεταφερθούν τα υπολειπόμενα ΑΕΚΚ από τον χώρο 

προσωρινής απόθεσης τους προς τις μονάδες ανακύκλωσης-χώρους ΑΕΚΚ για επεξεργασία και 

διαχείριση. 

Την απόρριψη του αιτήματος για τις αντιστηρίξεις, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό, καθώς το αίτημα 

αυτό δεν τεκμηριώνεται προσηκόντως εκ μέρους της αναδόχου. 
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                 Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία οφείλει να μεριμνήσει 

για την αμελλητί  κοινοποίησή της και προς στον Ανάδοχο, ενημερώνοντάς μας σχετικά.                                                               

                                                                                                 

                                                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                                                                        ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 
                                                                      

                                                                                                     
                                                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
 

ΑΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

 
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   
ΕΥΔΑΠ. Α.Ε.     
Διεύθυνση  Έργων Αν. Αττικής 
Ωρωπού 156 τκ 11146 Γαλάτσι  
σε δύο αντίγραφα, με την παράκληση το ένα να επιδοθεί  
στον ενιστάμενο με απόδειξη και να μας σταλεί το αποδεικτικό επίδοσης).  
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Υ. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                                                       
1. Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών  
2. κ. Α. Κοτσώνη, Πρόεδρο Σ.Δ.Ε./Τ.Κ. (Γεν. Δ/ντή Υ.ΛI.K.Υ.) 
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